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Trafikverkets uppdrag

Trafikverkets vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.
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Hur nyttjas drönartekniken idag?

▪ Markmodeller

▪ Punktmoln

▪ Ortofoton

▪ Kartor

▪ Visualisering

▪ BIM

▪ Ögonblicksbilder

▪ Film

▪ mm
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Krav på datainsamling

Oavsett datainsamlingsmetod ställer Trafikverket noggrannhetskrav på 

geografisk information såväl som på den befintliga miljön som på den 

anläggning som ska byggas 

Syftet är att säkerställa anläggningen kan projekteras, handlas upp, 

byggas och förvaltas på ett korrekt sätt.

Kraven omfattar tidiga skeden, projektering, byggande och förvaltning
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Krav på datainsamling & redovisning

TDOK 2014:0571

Grundkrav

▪ Kap 1.1 Teknisk kompetens
”Mätansvarig för geodetiska mätningsarbeten ska 

inneha giltigt behörighetsintyg, som uppfyller 

kravställd behörighetstyp, utfärdat av Trafikverket.”

Tillämpbara krav kopplade till drönare kan vara:

▪ Kap 3.3 Flygfotografering (HMK-Bilddata 2015)

▪ Kap 3.4 Fotogrammetrisk bildmätning 
(HMK-Fotogrammetrisk detaljmätning)

▪ Kap 3.5 Fotografering/Video

▪ Kap 4.2 Ortofoto (HMK-Ortofoto 2015)
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Krav på mark- och bergmodeller

TDOK Kap 4.4 Mark- och bergmodeller (SIS-TS 21144:2016)

Beroende på användning klassas modellerna från 1 till 10.

En modell av klass 1 är mest noggrann (2cm i höjd)
”Detaljprojektering för bygghandling väg och järnväg samt mängdberäkning 

på noggrant inmätta hårdgjorda ytor”

En modell av klass 10 är minst noggrann (3m i höjd)
”Lokaliseringsöversikter”
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Krav på kartor

TDOK Kap 4.3 Kartor

Bakgrunds- och projekteringskartor

Järnväg: Kod, manérhantering och innehåll ska följa TDOK 

2014:0385. 2. 

Väg: Kod, manérhantering och innehåll ska följa BH 90 del 7 kap 6 

och bilaga D.
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Fler nyttor med drönare?
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Upphandling – kännedom om arbetsområdet

AB 04 1§7 (utdrag)

”Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och 

andra förhållanden av betydelse för bedömningen av vad som erfodras för kontraktsarbetenas 

utförande och som kan erhållas genom besök på platsen.”

Arbetsområde
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Produktion – byggmöte

AB 04/ABT 06 3§3 (gäller ABT 06)

”Parterna är skyldiga att delta i (projekteringsmöten och) byggmöten och därvid företrädas av 

behörig person. Byggmötena ska hållas i erforderlig utsträckning och behandla för parterna 

gemensamma frågor.”
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Garantitid– dokumentation av fel

AB 04/ABT 06 5§5

”Entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitid.”

Separation i bitumenbundet lager
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Drift och underhåll– inspektion

Lager

Svetsfogar

Infästningar

Brostöd
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Vi vill tänka nytt och tänka vidare, men vi gör det inte ensamma. För att 

kunna skapa ett samhälle där resor och transporter fungerar för alla, arbetar 

vi i nära dialog och samverkan med andra aktörer i samhället. Tillsammans 

kan vi underlätta livet i Sverige. Det är hållbar samhällsutveckling i praktiken.
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Tack för uppmärksamheten!

Joakim Fransson 
joakim.fransson@trafikverket.se

Fredrik Landqvist 
fredrik.landqvist@scior.se


